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Remissvar på förslag till ändring av Boverket föreskrifter (2015:7) om statsbidrag för
upprustning av skollokaler m.m.
Sammanfattning av Astma- och Allergiförbundets synpunkter:
Astma- och Allergiförbundet har riktat kritik mot regeringens förslag att i vårändringsbudgeten minska stödet för upprustning av skollokaler med 150 Mkr 2016 för att sedan utöka
det med motsvarande summa 2018 (se länk till pressmeddelande 4 maj 2016;
http://www.mynewsdesk.com/se/astma-_och_allergiforbundet ).
Förbundet har inget emot att Boverkets föreskrifter om stöd för upprustning av skollokaler
utökas med stöd för upprustning av skolornas utemiljöer under förutsättning att detta inte
görs på bekostnad av att stödet för upprustning av skollokaler minskas (det ska alltså inte vara
möjligt att ta av medel för upprustning av skollokaler ifall medel för upprustning av skolornas
utemiljöer tagit slut ett visst år). En god arbetsmiljö inomhus för eleverna i skolan är en
avgörande förutsättning för att de ska kunna prestera och må bra. Dessutom är det skolplikt
och eleverna måste vara i skolan – de är oftast beroende av att vuxna tillvaratar deras
rättigheter när det gäller arbetsmiljön. Åtgärder för upprustning av brister i skollokaler som
kan påverka hälsan, exempelvis bristfällig ventilation eller fukt- och mögelskador anser vi är
särskilt viktiga.
Vi stödjer Boverkets förslag att ansökan ska göras på två olika (skilda) ansökningsblanketter
– en för upprustning av skollokaler och en för upprustning av skolornas utemiljöer. Det är
viktigt för att hålla isär vilket stöd det handlar om så att det går att hålla ordning hur mycket
medel av respektive stöd som används så att ett stöd inte ges på bekostnad av ett annat.
Vi vill återigen framhålla några av de synpunkter som vi lämnade i tidigare remissvar
om förordning om upprustning av skollokaler 2015:
I precisering av formen för en ansökan, och vilka handlingar som ska bifogas denna, saknar vi
information om att det behövs ett underlag i form av en skadeutredning av byggnadstekniskt
kompetent skadeutredare av fukt- och mögelskador. Inspektionsrapport från tillsynsmyndighet när
det gäller fukt- och mögelskador och ventilationsbrister kan också vara viktigt underlag att ta
del av att få in om det finns. Folkhälsomyndigheten har precis genomfört en nationell tillsynsBox 17069, 104 62 Stockholm. Rosenlundsgatan 52.
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insats om skolornas inomhusmiljö (ventilation och städning) och på Arbetsmiljöverket pågår
ett tillsynsprojekt om systematiskt arbetsmiljöarbete i skolor som inkluderar städning och
ventilation. Det betyder att det åtminstone bör finnas underlag från tillsynsmyndigheter om
ventilation. Det är bra att ansökningsförfarandet är enkelt, men samtidigt behöver behovet av
åtgärd, vilket slag av åtgärd som behövs mm styrkas av sakkunnig expertis.
Vi anser att åtgärder av brister i skollokaler som kan påverka hälsan bör prioriteras framför
exempelvis åtgärder för energihushållning som oftast ändå betalar sig på sikt.
Bakgrund
Astma- och Allergiförbundet är en intresseorganisation som tillvaratar intressen för personer
med allergisjukdomar. Organisationen har idag ca 20 000 medlemmar och ingår i Handikappförbunden. Allergi och annan överkänslighet har ökat under de senaste decennierna och tillhör
numera våra mest utbredda kroniska sjukdomar. Ungefär vart tredje barn har en pågående
allergisjukdom och ca 9% av barnen har läkardiagnosticerad astma, vilket är en ökning med
50% sedan 2003 då andelen var 6%. Riskfaktorer för astma och luftvägsbesvär hos barn är
bl a fukt- och mögelskador och bristfällig ventilation som ger dålig luftkvalitet. En riskvärdering tyder på att luftvägsproblem och astmabesvär ökar med 50% hos barn som bor, eller
vistas stadigvarande, i hus med fukt- och mögelskador.1) Minst 25% av den vuxna
befolkningen har pågående allergisjukdom och 10% av den vuxna befolkningen har astma.2)
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